Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013.(X.8.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről
Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a), c), f) pontjaiban és a (2) bekezdésben, valamint az anyakönyvekről,
a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
(továbbiakban: At.) 42/A.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 15/A.§ (2), (6) és
(7) bekezdésekben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya Taktaharkány
házasságkötésekre terjed ki.

nagyközség

közigazgatási

területén

történő

2.§
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése
(1) Taktaharkány nagyközségben a házasságkötésre kijelölt hivatalos helyiség a
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Taktaharkány, Gépállomás utca 4. szám).
(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés,
melynek helyszíne az (1) bekezdésben meghatározottól eltér.
3.§
(1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről a rendelet mellékletét képező
kérelem (továbbiakban: kérelem) alapján a jegyző dönt.
(2) A kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg, de legalább a
házasságkötés tervezett időpontja előtt 15 nappal kell benyújtani.
(3) A kérelemben a felek nyilatkoznak arról, hogy vállalják mindazon feltételek biztosítását,
melyeket az At. 15/A.§ (4) bekezdése meghatároz.
4.§
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezése
(1) Hivatali munkaidő a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott idő.
(2) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről kérelem alapján a jegyző
dönt.
(3) A kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.
(4) Hivatali munkaidőn túl nem tartható házasságkötés 10 óra előtt, illetve 19 óra után.
5.§
Díjfizetés
(1) A hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívül tartandó házasságkötés díja
…….. Ft.
(2) Hivatali munkaidőben történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt díjazás nem
illeti meg.

(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt az At.
15/A.§ (7) bekezdése alapján választása szerint szabadidő vagy annak egy része helyett
házasságkötésenként bruttó ……… Ft összegű díjazás illeti meg.
(4) A díjat a döntés kézhezvételét követő 10 napon belül, de legkésőbb a házasságkötés
napját megelőző 5. napig kell megfizetni Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára.
(5) Az anyakönyvvezető csak abban az esetben közreműködik a házasságkötés
lebonyolításában, ha a díjat a (4) bekezdésben foglalt határnapig megfizették.
6.§
Záró rendelkezés
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Taktaharkány, 2013. szeptember 12.

Varga László
polgármester

Szabó Jánosné
jegyző

Melléklet
KÉRELEM
hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
………………………………………

(menyasszony

neve)

és

……………………………………. (vőlegény neve) kérjük Taktaharkány Nagyközségi
Önkormányzat jegyzőjét, hogy …………………… napján tartandó esküvőnk hivatali
helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli* megtartását engedélyezni szíveskedjen.
Kérelmezett helyszín: Taktaharkány,……………………………………………………………
Kérelmezett időpont: ……………………………………………………………………………
Nyilatkozunk, hogy a házasságkötési szándékunk bejelentésekor megismertük a hivatali
helyiségen kívüli helyszínen tartandó esemény törvényi feltételeit, és nyilatkozunk, hogy
vállaljuk az alábbiakat:
a) biztosítjuk a tanúk/tolmács/jelbeszédben jártas személy* jelenlétét,
b) gondoskodunk az esemény rendezésének méltó kereteiről,
c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és onnan a hivatali helyiségbe
szállításáról,
d) az anyakönyv biztonságos szállításáról, annak a külső helyszínen történő biztonságos
kezelésének feltételeiről.
A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények
bekövetkezte esetére a lebonylításra alkalmas helyiség: ………………………………………
Kelt: ………………………………………….
………………………………………………
kérelmező aláírása
A kérelmezők által megjelölt helyszín
Engedélyezését javaslom/nem javaslom*.

………….………………………………
kérelmező aláírása
házasságkötésre

alkalmas/nem

alkalmas*.

Kelt: ………………………………………….
……………………………………………..
anyakönyvvezető aláírása
*

A kívánt részt alá kell húzni.

